
UnikMatic+
Kaukosäädin ja hieronnat



TURVALLISUUSOHJEET JA HUOMIOITA LANGATTOMAN 
OHJAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTÖSTÄ

Ohjausjärjestelmä käyttää 2,4 GHz taajuutta ja monikanavaista liiken-
nöintiä, eikä ota häiriöitä muista langattomista laitteista.  

Ohjausjärjestelmä on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja vain si-
sätiloissa. Käsittele ohjausjärjestelmän osia (kaukosäädintä ja vastaan-
ottoyksikköä) varovasti.

Varmista ennen käyttöönottoa, että ohjausjärjestelmän osat ovat moit-
teettomassa kunnossa (johdot ja kuoret ovat ehjät). Jos havaitset vauri-
oita, palauta ohjausjärjestelmän osat Unikulmalle.

Älä asenna ohjausjärjestelmän vastaanotinta metallilevyn päälle tai 3-4 
cm lähemmäksi metalliesineitä. Voimakkaat sähkö -ja magneettikentät 
sekä voimakkaat radioliittimet sattavat aiheuttaa häiriöitä. Ohjausjärjes-
telmä ei häiriinny matkapuhelinten bluetooth liikennöinnistä. 

Älä avaa itse kaukosäädintä äläkä vastaanotinta. Takuun voimassaolo 
päättyy, mikäli kuori avataan. Tarvittavat korjaustyöt saa tehdä ainoas-
taan Unikulman huolto. Paristokotelon saa avata paristojen vaihtoa var-
ten.

Vältä kaiken nesteen pääsemistä kaukosäätimeen tai vastaanottoyksik-
köön, sillä se vaurioittaa laitteet. 



Varmista, etteivät lapset käytä langatonta ohjausjärjestelmää ilman oh-
jeistusta tai valvontaa.

Radio signaali läpäisee seiniä ja kattoja. Käytä kaukosäädintä vain siinä
huoneessa, missä säädettävä vuoteesi sijaitsee. 

Henkilöitä, joilla on sydämentahdistin ei pidä käyttää hierontajärjestel-
mää, koska järjestelmä voi vaikuttaa tahdistimeen.

LANGATTOMAN OHJAUSJÄRJESTELMÄN ASENTAMINEN

• jos vuoteen nostomoottori on kytkettynä pistorasiaan, irroita se  
pistorasiasta 

• asenna paristot kaukosäätimeen; varmista, että asennat paristot 
oikein päin

• asenna vastaanotin vuoteen nostomoottoriin; varmista, vastaan-
ottoyksikön liitin on oikeassa asennossa suhteessa moottorin  
liittimeen

• kytke vuoteen nostomoottori pistorasiaan



KAUKOSÄÄTIMEN TOIMINNOT
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Toiminnot,	  vuoteen	  asennon	  säätäminen:	  
1	  pääpääty	  ylös 	   	  2	  pääpääty	  alas	  
3	  jalkopääty	  ylös	   	   	  4	  jalkopääty	  alas	  
5	  molemmat	  päät	  ylös 	  6	  molemmat	  päät	  alas	  
S	  +	  7,	  S	  +	  8,	  S	  +	  9	  halutun	  asennon	  tallentaminen	  
7	  tallenneIu	  asento	  1	   	  8	  tallenneIu	  asento	  2	  
9	  tallenneIu	  asento	  3	  
	  
	  
Toiminnot,	  vuoteen	  hierontamoLoreiden	  säätäminen:	  
A	  pääpäädyn	  hierontamooIorin	  kytkeminen	  päälle	  ja	  pois	  
B	  jalkopäädyn	  hierontamooIorin	  kytkeminen	  päälle	  ja	  pois	  
C	  päälle	  kytkeIyjen	  hierontamooIoreiden	  hierontatehon	  lisääminen,	  
	  	  	  vaikuIaa	  myös	  kaikkiin	  hierontaohjelmiin	  
D	  päälle	  kytkeIyjen	  hierontamooIoreiden	  hierontatehon	  vähentäminen,	  
	  	  	  vaikuIaa	  myös	  kaikkiin	  hierontaohjelmiin	  
E	  päälle	  kytkeIyjen	  hierontamooIoreiden	  kierrosnopeuden	  lisääminen,	  
	  	  	  vaikuIaa	  myös	  hierontaohjelmiin	  1	  ja	  2	  
F	  päälle	  kytkeIyjen	  hierontamooIoreiden	  kierrosnopeuden	  vähentäminen,	  
	  	  	  vaikuIaa	  myös	  hierontaohjelmiin	  1	  ja	  2	  
	  
Päälle	  kytkeIyjen	  hierontamooIoreiden	  hierontaohjelmat:	  
G	  hierontaohjelma	  1,	  pulssi	  
H	  hierontaohjelma	  2,	  aalto	  
I	  hierontaohjelma	  3,	  tasainen	  
	  
V1	  kaukosääOmen	  kärjessä	  olevan	  valon	  kytkeminen	  päälle	  ja	  pois	  
V2	  vuoteen	  alle	  asennetun	  valon	  kytkeminen	  päälle	  ja	  pois	  
	  

V2	  

Asennon tallennus: paina ensin S, 
vapauta, paina sitten muistipaikkaa.

Jalkopää ylös / alas

Hierontanopeuden säätö
”Aalto”-ohjelmalle

Jalkopään hieronta päälle / pois

Hierontaohjelma 3, ”Tasainen”

Vuoteen alle asennettu valo
päälle / pois

Muistipaikka 2

Molemmat päät alas

Pääpääty ylös / alas

Molemmat päät ylös

Hierontatehon säätö

Pääpuolen hieronta 
päälle / pois

Hierontaohjelma 1, ”Pulssi”

Kauko-ohjaimen valo
päälle / pois

Muistipaikka 1
Muistipaikka 3

Hierontaohjelma 2, ”Aalto”

A
B



KAUKOSÄÄTIMEN JA VASTAANOTTOYKSIKÖN YHTEYDEN 
MUODOSTAMINEN

Kaukosäätimen ja vuoteessa olevan vastaanottimen välille on muodos-
tettu yhteys Unikulman tehtaalla.Tämä yhteys voi joissakin tapauksissa 
hävitä. Jos kaukosäätimen ja vuoteen välinen yhteys on hävinnyt, se luo-
daan uudelleen painamalla moottorin sivussa olevaa näppäintä sekä 
kaukosäätimen näppäimiä A ja B (katso kuva), kaikkia yhtä aikaa, jolloin 
moottorista kuuluu piippaus. Sänky on nyt käyttövalmis.

VUOTEEN PÄÄTYJEN ALASLASKENTA, MIKÄLI KAUKOSÄÄDIN EI 
TOIMI (RESET) 

Mikäli järjestelmän kaukosäädin ei syystä tai toisesta toimi, saadaan 
vuode laskettua ala-asentoonsa painamalla sängyn alla jalkopäässä 
olevan vastaanottoyksikön Reset näppäintä. Käytä tätä toimintoa vain 
silloin, kun kaukosäädin ei toimi. Huomaa: Vuoteessa on muistipaikka 
toiminto. Tällöin virran katkaiseminen vuoteesta ja sen uudelleen kytke-
minen resetoivat moottoreiden asennon (menevät ala-asentoon), mikäli 
jompikumpi päädyistä on ollut säädettynä ylöspäin.

VUOTEEN ÄÄNI

Säädettävälle vuoteelle on ominaista, että sen käytöstä muodostuu 
ääntä. Myös hierontatoiminnon käytölle äänet ovat ominaisia. Hieron-
tamoottoreiden ääntä voidaan pienentää nostamalla jalko- ja pääpäätyä 
hiukan ylöspäin sekä säätämällä hierontojen voimakkuutta. 



PARISTOJEN VAIHTO

• Avaa paristokotelon kannen lukitus kevyesti painamalla paristokote-
lon kannen yläpinnasta ja samalla nostamalla sitä ylöspäin

• Ota vanhat paristot ja kierrätä ne.
• Asenna uudet paristot paikoilleen huomioiden niiden oikea asennus-

suunta
• Sulje paristokotelon kansi liu’uttamalla sitä ylöspäin kunnes se 

lukittuu paikoilleen. 



TEKNISET TIEDOT JA TAKUU

• Takuu: 24 kk

• Malli: UnikMatic+ kaukosäädin ja vastaanotin

• Paristot: 1,5V AAA , 3kpl

• Käyttötaajuus: radiotaajuus 2,4 GHz

• Kaukosäätimen valmiustilan sähkövirta: 2μA
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